
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn zm.) Rada Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku ｠ dla dzia-
Eek 471, 472, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Tarnowo Podgórne (UchwaEa Nr LXV/405/2005 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 
2005 r. ze zmianami), zwaną dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar zabudowy usEugowej zlo-
kalizowany we wsi Lusówko u zbiegu ulic Tarnow-
skiej i Ogrodowej, obejmujący dziaEki o numerach 
geodezyjnych 471 oraz 472, obręb Lusówko, gmina 
Tarnowo Podgórne o powierzchni okoEo 0,34 ha.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Lusówku ｠ dla dziaEek 
471, 472ｦ, opracowany w skali 1: 500, stanowiący 
zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
stanowiące zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
o sposobie realizacji zapisanychw planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące zaEącznik Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 

rozumieć linię okre[lającą odlegEo[ć, w jakiej muszą 
się znajdować lica [cian budynków od linii rozgra-
niczającej terenu; przed linią zabudowy mogą być 
sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy, 
wykusze, gzymsy i ganki o wysięgu nie przekracza-
jącym 1,5 m;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

3) dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisówo planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;

4) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

5) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, informacji tu-
rystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

6) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

7) sEupie reklamowym ｠ nalery przez to rozumieć 
wolno stojące urządzenie reklamowe o ksztaEcie 
walca pionowego lub w formie bryEy do niego zbli-
ronej, o wysoko[ci do 3,5 m i proporcjach [rednicy 
podstawy do wysoko[ci w stosunku 1:3;

8) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

9) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

10) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ na-
lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów 
o powierzchni nie mniejszej nir 10 m² urządzonych 
jako staEe trawniki lub kwietniki na podEoru zapew-
niającym im naturalną wegetację;

11) powierzchni zabudowanej ｠ nalery przez to 
rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez 
rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi wszystkich 
budynków na terenie lub dziaEce na powierzchnię 
tego terenu lub dziaEki;

12) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
wymaganą w zagospodarowaniu dziaEki lub tere-
nu, nie mniejszą nir okre[loną w procentach, po-
wierzchnię terenu biologicznie czynną;

13) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć inne przepisy prawa;

14) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

15) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
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wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

16) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludno[ci, 
niepolegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych;

17) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to 
rozumieć usEugi niezaliczone do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko w ro-
zumieniu przepisów szczególnych oraz nie powodu-
jące uciąrliwo[ci;

18) wysoko[ci budynku ｠ nalery przez to rozu-
mieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najni-
rej poEoronym wej[ciu do budynku lub jego czę[ci 
do górnej pEaszczyzny stropu bądp najwyrej poEoro-
nej krawędzi stropodachu nad najwyrszą kondygna-
cją urytkową, Eącznie z grubo[cią izolacji cieplnej i 
warstwy ją osEaniającej, albo do najwyrej poEoronej 
górnej powierzchni innego przekrycia;

19) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o symetrycznym kącie pochylenia gEównych 
poEaci dachowych od 30° do 45°;

20) [cierkach rekreacyjnych - nalery przez to ro-
zumieć trakty piesze lub rowerowe;

21) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 60% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

22) parkingu w zieleni - nalery przez to rozumieć 
miejsce przystosowane do postoju samochodów, o 
nawierzchni utwardzonej, arurowej, z udziaEem zie-
leni wysokiej nie mniejszym nir 30%.

§3. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie 
terenu zabudowy usEugowej z dopuszczeniem jako 
funkcji uzupeEniającej zabudowy mieszkaniowej, o 
którym mowa w §8, oznaczony na rysunku sym-
bolem U.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych, z za-

strzereniem pkt 2 lit. a,
b) magazynów i skEadowisk, handlu hurtowego 

i póEhurtowego oraz obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej 400 m2,

c) ogrodzeG betonowych i relbetowych,
d) ogrodzeG peEnych,
e) wolno stojących reklam, z wyjątkiem jednego 

sEupa reklamowego, o którym mowa w pkt 2 lit. c;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b)  reklam o Eącznej powierzchni nie większej nir 

5,0 m2, umieszczanych na elewacjach budynków,
c)  sEupa reklamowego o Eącznej powierzchni re-

klamowej nie większej jak 10,0 m2,
d)  szyldów o maksymalnej powierzchni 1,0 m2, 

umieszczanych wyEącznie na elewacjach fronto-
wych budynków, tak aby nie przysEaniaEy elemen-
tów i detali architektonicznych,

e) elementów systemu informacji gminnej,
f) ogrodzeG arurowych zgodnie z przepisami od-

rębnymi.

§5. W zakresie ochrony [rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:
a) ochronę, utrzymanie i poprawę stanu istnieją-

cego krajobrazu,
b) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-

skanych podczas prac ziemnych w obrębie danego 
terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

c) segregację, zagospodarowanie i usuwanie od-
padów, zgodnie z ｧPlanem Gospodarki Odpadamiｦ 
oraz przepisami odrębnymi,

d) w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 
gleb lub powierzchni ziemi rekultywację, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

e) na terenach zabudowy usEugowej, zagospoda-
rowanie wód opadowych w obrębie terenu, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

f) nakaz odprowadzania [cieków bytowych i ko-
munalnych do kanalizacji sanitarnej,

g) nakaz zastosowania nawierzchni przepuszczal-
nych dla odprowadzania wód opadowych strefie 
istniejącej zabudowy oraz na terenach, parkingów i 
[cierki rekreacyjnej,

h) nakaz zapewnienia dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku dla terenu U jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo ｠ usEugowe,

i) zakaz lokalizacji pródeE haEasu przekraczających 
dopuszczalne standardy akustyczne w [rodowisku,

j) zakaz przeksztaEcania powierzchni ziemi z wyEą-
czeniem terenów pod lokalizację budynków,

k) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchen-
nych na paliwo staEe z wyjątkiem paliw odnawial-
nych z biomasy,

l) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych 
pozostaEymi ustaleniami planu.

2) dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, re ich budowa nie dopro-
wadzi do zanieczyszczenia [rodowiska gruntowo-
wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, 
powodując ich niekorzystne oddziaEywanie na sta-
teczno[ć gruntów.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG.

§7. W zakresie zasad ksztaEtowania przestrzeni 
publicznych nie podejmuje się ustaleG.

§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu zabudowy usEugowej oznaczo-
nego symbolem U ustala się:
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1) lokalizację nieuciąrliwych obiektów usEugo-
wych przeznaczonych na cele handlu, gastronomii, 
sportu i rekreacji, z dopuszczeniem jako funkcji uzu-
peEniającej zabudowy mieszkaniowej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gararowych 
lub gospodarczych o maksymalnej powierzchni do 
200m2;

3) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudo-
wy wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym do-
puszcza się miejscowe wysunięcia czę[ci budynku:

a) na odlegEo[ć nie większą nir 1,5 m, jako scho-
dy zewnętrzne, balkony, tarasy, wykusze, gzymsy 
i ganki,

b) jako zjazdy, schody i pochylnie zlokalizowane 
ponirej poziomu parteru,

c) gdzie suma szeroko[ci wysuniętych elementów 
[ciany nie more przekroczyć 30% jej caEkowitej sze-
roko[ci;

4) powierzchnię zabudowy - nie więcej nir 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) udziaE powierzchni biologicznie czynnej - nie 
mniej nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

6) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej po 
wschodniej stronie terenu, w miejscu oznaczonym 
na rysunku, dla zapewnienia ochrony terenów są-
siednich;

7) stosowanie dachów stromych o symetrycznym 
kącie pochylenia gEównych poEaci dachowych od 
30o do 45o;

8) zakaz dokonywania wtórnych podziaEów;
9) maksymalną wysoko[ć budynku do 10 m;
10) dopuszczenie ksztaEtowania zabudowy jako 

zblokowanej;
11) w zakresie estetyki zabudowy:
a) zakaz stosowania na elewacji budynku materia-

Eów z blachy lub z PCV,
b) wyksztaEcenie linii gzymsu dachowego,
c) stosowanie jednorodnych materiaEów wykoG-

czeniowych w obrębie terenu;
12) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie 

z §12 ust. 5;
13) dopuszczenie na terenie lokalizację jednego 

sEupa reklamowego;
14) dostęp terenu do dróg publicznych poza ob-

szarem opracowania zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

15) lokalizację kondygnacji podziemnych, z 
uwzględnieniem §5 pkt 2;

16) dopuszczenie lokalu mieszkalnego powyrej 
pierwszej kondygnacji, w ramach budynku usEugo-
wego;

17) dopuszczenie lokalizowania [cierek rekreacyj-
nych poza wyznaczonymi liniami zabudowy;

18) dopuszczenie lokalizacji parkingu w zieleni 
poza wyznaczonymi liniami zabudowy.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie nie podejmuje się ustaleG.

§10. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu nie podejmuje się ustaleG.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ukEadu wewnętrz-
nego ustala się:

1) zapewnienie ciągEo[ci powiązaG z istniejącym 
ukEadem podstawowym w oparciu o przepisy od-
rębne;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeG in-
frastruktury drogowej, w tym miejsc postojowych 
oraz zapewnienie dostępu do terenów przylegEych 
poprzez zjazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) powiązanie terenu z zewnętrznym ukEadem 
dróg publicznych, w oparciu o przepisy odrębne;

5) zapewnienie stanowisk postojowych, w Eącznej 
ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 3 stanowiska na kardych 10 zatrudnionych,
b) 2 stanowiska na karde mieszkanie,
c) 3 stanowiska na karde 10 miejsc w obiektach 

[wiadczących usEugi gastronomiczne, kulturalne i 
edukacyjne,

d)  2 stanowiska na karde rozpoczęte 50m2 po-
wierzchni sprzedary;

6) dla kardego z obiektów wymagana jest suma-
ryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienio-
nych w pkt. 5 warunków.

§13. W zakresie okre[lenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci dla: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elek-
troenergetycznej, gazowej;

2) powiązania sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną z 
sieci elektroenergetycznej;

4) zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spory-
cia oraz na cele socjalno bytowe wyEącznie z sieci 
wodociągowej, na zasadach okre[lonych przez dys-
ponenta sieci, z uwzględnieniem ograniczenia mor-
liwo[ci dostarczenia wody do czasu modernizacji 
niezbędnej infrastruktury technicznej;

5) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej.

§14. W planie nie wyznacza się terenów, dla któ-
rych okre[la się sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i urytkowania, do-
puszcza się natomiast do czasu realizacji ustaleG 
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planu wykorzystywanie terenu w sposób dotych-
czasowy.

§15. Nie okre[la się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie ze względu na niewystępowanie ich na ob-
szarze planu.

§16. Nie okre[la się szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania i podziaEów nieruchomo[ci w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

§17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§18. Plan nie przewiduje innych, nir wynikających 
z przepisów odrębnych, szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§19. Nie ustala się sposobów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Tarnowo Podgórne.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne

 (-) mgr inr. Ewa NoszczyGska-Szkurat  
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Stwierdza się brak uwag do projektu planu nie-
uwzględnionych przez Wójta Gminy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Nie przewiduje się kosztów związanych z realiza-
cją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy. Realizacja 
ustaleG planu odbywać się będzie w oparciu o ist-
niejące sieci.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy nr LXXVI/749/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 17 sierpnia 2010 r.
 

W SPRAWIE: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W LUSÓWKU ｠ DLA DZIADEK 471, 472

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy nr LXXVI/749/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 17 sierpnia 2010 r.
 

W SPRAWIE: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W LUSÓWKU ｠ DLA DZIADEK 471, 472

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaEalno-
[ci porytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 
r. nr 96, poz. 873 z pópn. zm.) Rada Miasta i Gminy 
GoEaGcz uchwala, co następuje: 

§1. 1. UchwaEa okre[la tryb i szczegóEowe kryte-
ria oceny wniosków o realizację zadania publiczne-
go w ramach inicjatywy lokalnej skEadanych Miastu 
i Gminie GoEaGcz przez jej mieszkaGców bezpo[red-
nio, bądp za po[rednictwem organizacji pozarządo-
wych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaEalno[ci 
porytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w 
dalszej czę[ci uchwaEy ｧustawąｦ.

2. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ra-
mach inicjatywy lokalnej okre[lone niniejszą uchwa-
Eą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 usta-
wy.

§2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w 
szczególno[ci:

1) nazwę i opis zadania publicznego realizowane-
go w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego 
realizacji;

2) szczegóEowy zakres rzeczowy zadania publicz-
nego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, 
miejsce jego wykonywania, wraz z propozycjami 
harmonogramu realizacji;

3) opis wcze[niejszej dziaEalno[ci grupy inicjatyw-
nej w zakresie realizacji zadania publicznego objęte-
go wnioskiem;

4) okre[lenie liczby osób, którym sEuryć będzie 
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej;

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
w tym:

a) caEkowity koszt,

719

UCHWADA NR III/11/10 RADY MIASTA I GMINY GODAFCZ

 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu i szczegóEowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej


